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De kinderen van de groepen limoen, groen,
geel en aqua hebben fantastisch goed hun
best gedaan om zoveel mogelijk
kinderpostzegels te verkopen.
In totaal hebben ze voor 4766,74 euro
verkocht.
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie
gaat naar diverse goede doelen die
aansluiten bij het thema ‘Een goed thuis voor
ieder kind’. Wij zijn trots dat onze toppers
zich hebben ingezet om andere kinderen te helpen!

De kinderpostzegels worden binnenkort bij u thuis
bezorgd.
Website
www.thogeholt.nl

E-mailadres:
mail@thogeholt.nl

Twitter:
SBO ‘t Hoge Holt
@sbothogeholt

Facebook:
SBOthogeholt

Luizenmoeders gevraagd!
Wie wil ons luizenteam komen versterken?
We zijn op zoek naar een aantal nieuwe moeders of
vaders. We hebben een leuk team. Er wordt elke
tweede week na een vakantie gecontroleerd, op de dag
dat de meeste ouders kunnen. Lijkt het je leuk, dan kun
je je opgeven bij Hilde van Hell (groep blauw) of stuur een mail
h.vanhell@thogeholt.nl
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Gymnastiek
Dinsdag:
Gymnastiek

blauw, rood, donkerrood, oranje, paars,
roze, wit
Woensdag: limoen, groen, geel, aqua
Donderdag: blauw, rood, donkerrood, oranje,
paars,
roze, wit, zilver limoen, groen, geel.
Vrijdag:
zilver, limoen, groen, geel en aqua

Verjaardagen november
In de maand november zijn jarig:

Verjaardagen
november

03-11

Emma van Es

Geel

03-11

Damian Maat

Geel

06-11

Byan Tent

Geel

09-11

Aron Boonstra

Geel

15-11

Soheil Azimi

Geel

17-11

Stefan Solle

Geel

23-11

Gerco Huyben

Limoen

23-11

Ralitsa Kuperus

Geel

25-11

Nies Braakhuis

Groen

30-11

Tessa Heslinga

Limoen

Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!!

Kunstmenu middenbouw

Kunstmenu
middenbouw

Vanuit het kunstmenu volgt de middenbouw drie keer een workshop
Moderne Dans met juf Miranda.
Tijdens het dansen beelden we verschillende
emoties uit, blij, verdrietig, boos en bang.
We vinden het soms best moeilijk, maar doen heel
erg enthousiast mee.
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Juf “Rigt” op bezoek in donkerrood
Groep donkerrood werkt aan het thema "Mijn geschiedenis".
We hebben ontdekt dat iedereen een eigen geschiedenis heeft.
En we hebben ontdekt dat je nu veel meer kan, dan toen je nog een klein kindje
was.
Juf Dorothé had een koffer vol met haar
geschiedenis: een babypop ,
een cassettebandje en het boek "Lotje in de
dierentuin". Wij vroegen ons af of oude
mensen ook geschiedenis hebben. En daarom hebben we de moeder van juf Dorothé
uitgenodigd. En ja hoor: ook oude mensen
hebben een eigen geschiedenis! Juf Rigt
liet oude foto's zien van haarzelf en zelfs
een oude foto uit 1910 van haar vader.
We weten nu dat oude mensen vroeger
geen tv keken, maar dat ze op het plein wel
bijna dezelfde spelletjes deden, zoals
knikkeren, hinkelen en touwtjespringen.
We weten ook dat ook juf Rigt vroeger heeft
leren lezen. Niet met "kim" en "sim", maar
met " aap, noot, mies. We weten nu ook dat
de mensen vroeger gewoon gekleurde
kleding droegen.

Juf “Rigt” op
bezoek in
donkerrood

Viooltjesmuziek
Sinds vorige week krijgt groep Donkerrood Viooltjesmuziek.
Dit heeft niets met bloemetjes te maken, Nee, groep Donkerood krijgt vioolles!
Juf Hanneke leert ons hoe we de viool vast moeten houden en hoe we er muziek
mee kunnen maken. We hebben geleerd hoe we hele hoge tonen kunnen laten
klinken, maar ook hele zware. We spelen mee met achtergrondmuziek en het
klinkt prachtig!

Viooltjes
muziek
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Door omstandigheden hebben wij de teamdag van 11 juni verplaatst.
De kinderen zijn nu vrij op 29 mei 2019.
Wilt u dat in uw agenda aanpassen?
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Groninger Museum
De kinderen van groep aqua en geel zijn
donderdag 18 oktober naar het Groninger
Museum geweest.
We werden, heel luxe, met een bus
opgehaald en keurig bij het museum afgezet.
Daar kregen we een rondleiding met als
thema kleur en schilderijen van De Ploeg.
We zagen dat schilders vroeger alles precies zo
schilderden zoals het echt is en dat
schilders later steeds meer af gingen wijken van
de werkelijkheid.
Alle kinderen hebben een vaas geschilderd
zoals ze het zelf mooi vonden waarbij het
belangrijk was dat ze kleuren gingen
mengen. Het thema was kleur hè?
En waarom een vaas?
Nou een tijdje geleden is een bezoeker tijdens het fotograferen tegen een superdure vaas aangelopen. Kapot natuurlijk.
De kunstenaar heeft toen een nieuwe vaas gemaakt waar je duidelijk op kon
zien dat er eerder een vaas van hem stuk was gegaan.
De kinderen mochten doen alsof zij een nieuwe vaas gingen ontwerpen.
Daarom een vaas.
Al met al was het een leuke ochtend waarbij de kinderen heel geïnteresseerd
meededen.

Groninger
Museum

